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Verslag Regio-Zuid zweefvliegtechnici vergadering 
 
 
Plaats:  Clubhuis van vliegclub Gilze Rijen 
Datum:  10 februari 2009 
 
Aanwezig:  Wilbert van Boxmeer ACN  Wim Hendriks  EZAC 
  Mark Verhagen  VCH  Hans Regeer   ACN 
  Alex Wijffels  ZES  Rob Kleijn  VCT / CTZ 

Eddie van Roon WBAC  Gerard Boersen GLC 
  Erwin de Wit  GLC  Ruud Diepenveen EAC 
  Hugo Ording  ZVC   Wilfried Oude Vrielink GLC 
  Sjaak Selen  VZC  Karel Bruggeman GLC 
  Jac van Stratum EAC  Wim Rutten  NIJAC 
  Henk Kloen  NIJAC 
   
 
Afwezig met kennisgeving: 
  Monique van Tilborg GLC  Wim van Gog  GLC 
  Gustave Pauw    Ron Ruth  ELZC 
  Jo Wijnen  ELZC  Wil Werschkull  VZC 
  Hans Dijkstra  WBAC  Bas Rombouts  WBAC 
  Hans Tolboom  ZES  Robert Koffrie  ZES 
 
 
1 Opening: 
 
Voorzitter is Ruud Diepenveen namens de EAC. 
Notulist is Alex Wijffels namens de ZES. 
 
 
2 Notulen vorige vergadering: 
 
Correcties/aanvullingen: 
Blz 3 derde punt van onderen: de examens zijn niet afgekeurd. Er zijn enkel ROCs die moeilijkheden hadden 
om hun erkenning te behouden. 
De notulen worden met deze wijziging goedgekeurd. 
 
Mededelingen door Rob Kleijn naar aanleiding van de notulen: 

- De kunststof workshop zal op 3 en 4 mei 2009 op Terlet gehouden worden. 
- Hij deelt een voorbeeld van een Onderhoudsprogramma (OHP) uit dat uit slechts 3 bladzijden 

bestaat. Hij adviseert om alle OHPs aan de hand van dit voorbeeld op te stellen en deze met 
de ingevulde OHP checklist op te sturen naar IVW. Voor 28 september kost het dan nog geen 
geld. Op het voorbeeld wordt een opsomming gegeven van alle personen die bevoegd 
worden geacht om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het betreffende vliegtuig. Dit 
wordt niet wenselijk geacht omdat er dan bij iedere wijziging een nieuw OHP moet worden 
opgesteld. Er wordt voorgesteld om dit algemeen te houden, bijvoorbeeld alle AML-houders 
en alle GPL-houders. 
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- De AML-A, B en C examens zullen op den duur vervangen worden door ELA examens, maar 
dat gaat nog wel enkele jaren duren. 

 
3 Evaluatie Kompas cursus 

- De cursus van 14 december jongstleden is goed ontvangen en vol bezet. 
- Iedereen heeft het met goed gevolg afgelegd. 
- De extra aantekening op je AML is net zo duur als de verlenging. Je zou dus kunnen wachten 

tot de verlenging en het dan pas er bij laten zetten. 
- De tweede groep staat gepland op 14 maart op Teuge. 
- Er is de intentie om in op Gilze nog een extra cursus te geven begin maart. De datum staat 

echter nog niet vast. 
 
4 Nieuwe publicaties (AIC-B / AD / TM etc.) 
 

- DG heft 2 optionele modificaties (o.a. elektrisch intrekbaar hoofdwiel) 
- Wilfried Oude Vrielink vraagt of iemand bekend is met een TM van Scleicher over de beperkte 

opening van de achterkap van de ASK21 om de lenswerking tegen te gaan. Niemand is 
hiermee bekend. Waarschijnlijk is hier geen TM over uitgebracht. 

 
 
5 Mededelingen over het onderhoud 

- In de werkplaats van de ZES staat de romp van de PH-152 Grunau Baby. Frans Otten is 
begonnen met het kaal maken en wil dit vliegtuig graag overhaulen. Hij is nu tot de conclusie 
gekomen dat de meeste beplating los zit. Het vliegtuig is een zogenaamde Fokker Baby die 
indertijd is gelijmd met Caseïne. Caseïne is oplosbaar in water. Alle lijmverbindingen zouden 
losgemaakt moeten worden en de lijm moet worden verwijderd. Daarna kan alles opnieuw 
worden verlijmd met Aerodux. 
Jesof heeft daar ook ervaring mee dus daar zou meer informatie gevonden kunnen worden. 
Bij de demontage van de beplating wordt geadviseerd om de romp in een vormvaste bok te 
plaatsen. 
Voor de overhaul moet een project aanvraag worden ingediend, anders is de kans op het 
krijgen van een BVL erg klein. 

- Bandenmaat 210x65 blijkt niet meer hetzelfde als enkele jaren geleden. Ze passen niet meer 
in de wielbakken. Gilze heeft een nieuwe wielbak gemaakt voor de Astir en Nistelrode voor de 
Twin II. 

- Een MicroAir M760 radio is niet toegelaten door EASA. Er staat een ASK21 te koop op 
internet waarin zo’n radio aanwezig is. 

- De rubber stootblokken van de LS4 moeten regelmatig gecontroleerd worden. Na demontage 
bleek een Ohmega-vormige houder gebroken te zijn. Dit was in gemonteerde staat niet te 
zien. 

- DG heeft de licentie van de LS4b en de LS6 overgedaan aan AMS (Slovenië). Onderdelen 
bestellen duurt bij hun erg lang. 

 
 
6 Wat verder ter tafel komt 
 
Rob Kleijn: 

- De Belgische Zweef Liga heeft problemen met de nieuwe EASA regelgeving. Ze hebben te 
weinig vliegtuigen (175) waardoor een CAMO relatief duur is (400 tot 500 euro per vliegtuig). 
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Daarnaast hebben ze geen erkende zweefvliegtechnici.  
Ze vragen of ze onder een Nederlandse CAMO mogen vallen. Ze zouden dan het 
Nederlandse examen moeten afleggen om een Nederlandse erkenning te krijgen. 

- De club van Historische Zweefvliegtuigen (Annex 2 vliegtuigen) vallen niet onder de CAMO. 
Nu moet er een vergunning worden aangevraagd die maar 2 weken geldig is en kost nog geld 
ook. De vergunning is alleen geldig binnen Nederland. 
De vraag is ook wie een BVL mag aanvragen voor deze vliegtuigen. 

- Het nieuwe vliegtuig logboek (journaal) is klaar. Het ligt nu ter goedkeuring bij IVW. Het CTZ 
hoopt binnen enkele weken de goedkeuring te krijgen van IVW. 

 
Gerard Boersen: 

- Heeft iemand ervaring met een Trig transponder? 
De split unit is redelijk makkelijk in te bouwen en zal rond de 1500 euro kosten. Het wachten 
is op de goedkeuring. 

 
Hans Regeer: 

- Hoe gaan we om met de transponderkeuringen? Garrecht heeft aangegeven dat er geen 
onderhoud aan hoeft te worden verricht. Filser geeft niets aan. Zij hebben wel aangegeven 
dat de hoogtemeter niet hoeft te worden gecontroleerd. 
Wilfried Oude Vrielink gaat nogmaals Filser aanschrijven om te vragen wat er nu moet 
worden gedaan met betrekking tot het onderhoud aan de Filser transponder. 

 
Ruud Diepenveen: 

- De Bendix transponder van de Dimona is vervangen door een retrofit transponder. Moet hier 
nu ook een Minor Change voor worden ingediend? Het antwoord is Ja! Dus dat kost ook 250 
euro. Diamond zou ook deze transponder kunnen toevoegen aan de lijst van toegelaten 
instrumenten. Dan is het ook goed. 

- Per 1 februari is een ELT een verplicht instrument in gemotoriseerde vliegtuigen. Zie 
AICB van 17 juli 2008 no. 07/08 

 
 
7 Sluiting 
 
Sluiting om 21:53 uur, met dank aan gastclub GLC Illustrious. 
Volgende vergadering: Zie schema 
              

Datum Voorzitter Notulist 

Dinsdag 9 juni 2009 ZES Nistelrode 

Dinsdag 13 oktober 2009 Nistelrode Venlo 
 
 


